
Zenei könyvtárosok találkozója
Egerben

„...a világ minden nagytökéletességû hangszere
közül csak az egyszerû cimbalom az én kedves
hangszerem”

(Gárdonyi Géza)

Az év közben általában Budapesten megtartott
szakmai programok zárásaként a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Zenei Szerve-
zete nyár eleji, kétnapos találkozóját az idén jú-
nius 4-én és 5-én Egerben rendezte. 
Az ily módon már hagyományosnak mondható,

szakmai és az adott helyszín kulturális, történel-
mi és idegenforgalmi nevezetességeit bemutató
programok bõvebb alkalmat adnak az egymástól
távolabb élõ és dolgozó kollégáknak a találko-
zásra, kapcsolataik erõsítésére. A szervezésben
és az elõadások helyszínének biztosításában a
2008-ban Az Év Könyvtára kitüntetésben része-
sült Bródy Sándor Városi és Megyei Könyvtár
munkatársai, köztük Zsoldos Marianna, a Zenei
és Idegen Nyelvi Gyûjtemény vezetõje, igen
nagy segítséget nyújtottak.
Az elsõ nap délutánján az utazás utáni felfrissü-

lést követõen megismerkedtünk a könyvtárral.
Elõször az elõadásoknak helyet biztosító Zenei
és Idegen Nyelvi Gyûjteménnyel, amely jelenleg
a könyvtárral szomszédos épületben mûködik. 
A könyvtárnak ebben az önálló szervezeti egysé-
gében jól megférnek egymás mellett a változatos

stílusú zenei, a gyerekeknek szóló, illetve a kü-
lönbözõ nyelvekhez kapcsolódó hangzó és szö-
veges dokumentumok. A három helyiségbõl álló
terület lehetõséget nyújt az elmélyülésre, böngé-
szésre, közösségi eseményekre egyaránt. Ezt kö-
vetõen a fõépületet tekintettük meg, ahol a
könyvtári terekben tett sétánk a helytörténeti
gyûjteményben ért véget. Itt Guszmanné Nagy
Ágnes várt bennünket az egri helytörténet jeles,
elsõsorban zenei dokumentumaival. Így láthat-
tuk többek között a Zsasskovszky-testvérek né-
hány Egerben kiadott zenepedagógiai kiadvá-
nyát, egy XVII. századi énekeskönyvet és Dankó
Pista nótáinak gyûjteményét. 
A könyvtárlátogató sétából visszatérve a zenei

gyûjteményben Tõzsér Istvánné Géczi Andrea
elõadását hallgattuk meg A minõségmenedzs-
ment elmélete és gyakorlati megvalósulása a
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban
címmel1. A könyvtár igazgatója – korábban ma-
ga is zenei könyvtáros – azt a mintegy tízéves
utat vázolta fel, amelynek során a könyvtár veze-
tése és munkatársai a minõségmenedzsment el-
veinek megismerésével, elfogadásával és gya-
korlati alkalmazásával átalakították munkájukat,
felülvizsgálták a könyvtár mûködését. A könyv-
tárvezetõ a változás, átalakulás legfontosabb
momentumaiként emelte ki az egységes alapel-
vek, irányelvek és elképzelések kidolgozását, a
rendszerszemléletû gondolkodást, a megfelelõ
dokumentációt. Mindezekhez folyamatos és ma-
gas szintû önképzés járul. A könyvtár életének és
munkájának alapját a használók igényeinek
megismerése és érvényesítése jelenti. A változta-
táshoz elengedhetetlen a helyes önismeret – az
állapotfelmérés, majd a stratégiai terv egyes ele-
meinek kidolgozása. A napi munka során a fo-
lyamatos értékelés nagyban hozzájárul az átala-
kuláshoz, megújuláshoz. A szüntelen változás az,
ami állandó – szögezte le az elõadónk. Helyesnek
és követendõnek tartja a munkakörök idõnkénti
változtatását – így az olvasókkal, illetve a doku-
mentumokkal való találkozást többféle oldalról
élhetik át a kollégák. Nagyon támogatja a munka-
társak továbbképzését és a továbbképzések tanul-
ságainak, legfontosabb ismereteinek megosztását
a többiekkel, illetve a megfelelõ közösség kialakí-
tását csapatépítõ tréning segítségével is. 
A könyvtár életében jelentõs szerepet játszanak

a médiakapcsolatok, és ezen keresztül a közön-
ségnek, a város lakóinak folyamatos tájékoztatá-
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sa a könyvtár munkájáról. Ez jelenti azt is, hogy
a siker, az eredményesség motivációs tényezõ-
ként szintén beépíthetõ az intézmény munkatár-
sainak pozitív önértékelésébe. Jelentõs a helyi
társintézményekkel – könyvtárakkal, iskolákkal
– kiépített kapcsolat is. Az arculatformálás külsõ
eleme az egységes megjelenés: visszatérõ szí-
nek, betûtípus, logó a honlapon, levélpapíron,
szórólapon. Nagyon fontosnak tartja az igazgató
asszony a gyerekek, különösen a sérült gyerekek
támogatását a nekik szóló programokkal.
Az elõadás után Avraam Vasilios gitármûvész és

Szeredi Andrea (altfurulya) elõadásában Heinz
Kratochwil hattételes, bonyolult ritmusokat tartal-
mazó, jó összjátékkal elõadott Suite-jét élvezhet-
tük. A muzsikát követõen rövid zarándoklat várt
bennünket: az egri vár területét bejárva Gárdonyi
Géza egykori lakóházához, a mai emlékmúzeum-
hoz sétáltunk el. Egy kiránduló osztály gyerekcsa-
patát elõre engedve a kertben kezdtük el az ismer-
kedést a házzal és Gárdonyival. Szalainé Király Jú-
lia muzeológus szívbõl jövõ, érdekes történetekkel
teli vezetésével feltárult elõttünk az író egri életé-
nek néhány fontos eseménye. Láttuk a szobát, a
tárgyakat, amelyek írás közben körülvették. Érdek-
lõdve figyeltük a titkosírással írt napló sorsát, meg-
csodáltuk a könyvtárat, a pipatóriumot, a hangsze-
reket. Gárdonyi autodidakta módon tanult meg he-
gedülni és zongorázni, így ezek az instrumentu-
mok is mindennapi társai voltak. A múzeumban ta-
lálható cimbalom egykor Dankó Pistáé volt, akinek
néhány nótájához Gárdonyi írta a szöveget.
A napot barátságos hangulatú közös vacsorával

zártuk.
A második nap egy beszámolóval kezdõdött. A közel-

múltban a zenei szervezet készített egy felmérést
a közmûvelõdési könyvtárak zenei gyûjtemé-

nyeirõl, ennek a kérdéssornak az eredményeit,
tapasztalatait ismertette Gulyásné Somogyi
Klára.2 A felmérésben a megyei könyvtárak és
néhány városi könyvtár, illetve a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár és az Országos Idegennyelvû
Könyvtár zenei gyûjteménye vett részt. (E két
utóbbi gyûjtemény kissé „kilóg” a sorból, mert
helyzetüknél és hagyományaiknál fogva átmene-
tet képeznek az általános zenei gyûjtemény és a
szakkönyvtár között.) A kérdések részben a
gyûjteményekkel kapcsolatos szervezeti megol-
dásokra, részben a gyûjtõkörre és a szolgáltatá-
sokra vonatkoztak. A válaszokból többek között
kiderült, hogy a „zenei részlegeket” a könyvtá-
rak nagy részében „zenei gyûjteménynek”
(38%-ban), illetve médiatárnak (23%-ban) neve-
zik. A kétféle megfogalmazás különbsége más-
más szemléletet tükröz: az egyik inkább a tartal-
mi, a másik a formai, a hordozókra utaló megkö-
zelítést mutatja. Az ettõl eltérõ megnevezések
között elõfordul még például a zenei könyvtár,
az audiovizuális és számítógépes részleg vagy a
hagyományosnak tekinthetõ fonotéka név is. 
A különbözõ dokumentumtípusok közül elsõ he-
lyen a CD-ket gyûjtik, ezt követik a zenei témá-
jú könyvek, a DVD-k, a hangoskönyvek és a ze-
nei folyóiratok. A kotta, mint a legjellemzõbb-
nek mondható zenei dokumentum, a hatodik he-
lyen áll ebben a sorban. Ez az arány részben az
olvasók érdeklõdését, részben – fõleg a kották-
nál – az anyagi keretek szûkösségét is mutatja. 
A különbözõ zenei mûfajok és stílusok arányát
tekintve változatos képet kapunk: a legtöbb he-
lyen a „klasszikus” zenét gyûjtik legfontosabb-
ként, de a népzene, a világzene és a pop-rock is
jelentõs helyet foglal el. Érdekes kiemelnünk azt
is, hogy a válaszadó könyvtárak mintegy felében
szeretnék módosítani a különféle stílusok ará-
nyát. Az olvasói igények alapján a nép- és világze-
nei felvételeket, a musicalt, illetve a pop-rock zenét
gyûjtenék az eddigieknél nagyobb arányban. Meg-
fogalmazódott ugyanakkor olyan vélemény is,
amely szerint a könnyû mûfajt nem érdemes túlsá-
gosan elõnyben részesíteni, hiszen napjainkban az
internetrõl sok minden letölthetõ. 
A beszámolót és a kialakult beszélgetést köve-

tõen meglátogattuk a Fõegyházmegyei Könyvtá-
rat. Szabó Dénes imponáló anyagismerettel ve-
zetett bennünket: izgalmas, érdekes elõadásából
sokat tudtunk meg a könyvtár történetérõl, a
gyûjteményrõl és a barokk könyvtárteremrõl.
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Eszterházy Károly püspök egy Egerben megnyi-
tandó, négyfakultásos egyetem céljaira szánta a
gyûjteményt. Az egyetem akkor nem jöhetett lét-
re, a könyvtár azonban 1793 decemberében
megnyílt, így a pécsi Klimó könyvtár mellett az
ország második nyilvános könyvtára lett. 
A könyvtár legféltettebb kincsei közé tartozik
többek között az Isteni színjáték 1415-bõl szár-
mazó latin fordítású kódexe Zsigmond királynak
szóló ajánlással, Mikes Kelemen törökországi
leveleinek eredeti kézirata és az egyetlen Ma-
gyarországon található, 1787 augusztusából
származó Mozart-levél.
Befejezésül az egri Bazilika Hild József tervei

alapján megépült monumentális épületét csodál-
tuk meg. A kétnapos programot a könyvtárban
szendvicsekkel és beszélgetéssel zártuk. Jól érez-
tük magunkat Egerben, köszönjük a Bródy Sán-
dor Könyvtár szíves vendéglátását, segítségét a
tartalmas programok megszervezésében! ■

1 Az elõadás megtekinthetõ: www.slideshare.
net/hangtarnok/minsgmenedzsment-az-egri-
brdy-sndor-knyvtrban?type=presentation

2 Ezúton szeretnénk megköszönni minden vá-
laszadó könyvtárnak a segítséget és a közremû-
ködést. A felmérés részletesebb elemzését a ké-
sõbbiekben egy tanulmányban szeretnénk meg-
jelentetni.

Vándorgyûlés pedig legyen!

Ezt a szlogent is választhatta volna a tatai Mó-
ricz Zsigmond Városi Könyvtár és az Magyar
Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Komárom-
Esztergom Megyei Szervezete, amikor emlék-
ülést szervezett a negyven évvel ezelõtti elsõ, 
tatai vándorgyûlés emlékére.
Az évek alatt többször fölmerült a lehetõség,

hogy esetleg ritkábban, két- vagy hároméven-
ként kellene csak összehívni a magyar könyvtá-
rosok legnagyobb létszámú, valamilyen módon
minden rétegét érintõ rendezvényét. Az egyesü-
let vezetõsége azonban mindig úgy döntött –
megfelelve az elvárásoknak is –, hogy minden
évben megtartja ezt a nem kis szervezési erõfe-

szítést igénylõ összejövetelt: a könyvtáros társa-
dalom elvárta, hogy vándorgyûlés pedig legyen,
minden évben legyen!
Negyven éve tehát minden évben összegyûlünk

valahol az ország egyik könyvtára, illetve az
MKE valamelyik szervezete, szekciója szervezé-
sében.
Az elsõ, Tatán megrendezett vándorgyûlésre

emlékeztünk június 19-én. A mintegy nyolc-
van–kilencven fõnyi résztvevõt a város polgár-
mestere, Michl József köszöntötte. A szakmai
program felölelte a történeti visszaemlékezése-
ket, de foglalkozott a szakma aktualitásaival, ki-
hívásaival is.
Márkusné Sinkó Ildikó könyvtárigazgató üd-

vözlõ szavai után a mostanság Tatán könyvtáros-
ként dolgozó színmûvész, Petrozsényi Eszter
Ment-e a könyvek által a világ elébb címû vers-
összeállítását hallgattuk meg.
Az összeállítás címére reflektálva Papp István

Ment-e a világ elõbbre a vándorgyûlések által?
címmel adott színes összefoglalást a vándorgyû-
lések történetérõl. Avatottabb elõadót nehéz lett
volna találni: Papp István a legtöbb vándorgyû-
lésnek résztvevõje, szervezõje volt, már csak an-
nak okán is, hogy az MKE fõtitkári megbízatá-
sát is ellátta egy idõben. Bár az elõadásában
meglengette „zászlainkat a mindenkori egyesü-
leti vezetõk elõtt”, saját magát azonban szeré-
nyen kivonta e körbõl, ezért hadd mondjam ehe-
lyütt: köszönet neki is!
Az elõadás érintette a nehézségeket, a nyári

idõpont miatt szinte mindig fennálló „hõség-
helyzetet”, a helyszínek kiválasztásának gondját,
aktualitását, a társadalmi figyelem fölkeltésének
nehézségeit. Végigtekintette a találkozók szak-
mai témaválasztását, mennyiben változott a jel-
legük a negyven esztendõ alatt, megvizsgálta,
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